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Täname, et valisite Philipsi.

Vajate kiiresti abi?

Lugege eelnevalt  Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete
nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote kasutamise palju

nauditavamaks. Kui te olete lugenud neid juhiseid ja siiski vajate abi, siis
võite külastada meie online klienditeenindust .www.philips.com/support

Eestikeelne kasutusjuhend

DVD KODUKINO SÜSTEEM



ÜLDINE INFORMATSIOON

TÄHELEPANU!

Kliendi informatsioon:

Lugege tähelepanelikult DVD süsteemi põhja all olevat informatsiooni. Kirjutage sealtoodud seerianumber üles.
Hoidke see informatsioon alles.

Mudeli number:

Seerianumber:..................................................................................................................................................

HTS8100

ETTEVAATUST

SIIN KASUTUSJUHENDIS MITTEKIRJELDATUD
TOIMINGUD NING MUUDATUSED VÕIVAD
LÕPPEDA KAHJUSTAVA KIIRGUSE VÕI MÕNE
MUU TERVISELE OHTLIKU PROTSESSIGA.

LASER
Tüüp...............................Semikonduktor laserkiir

Lainepikkus ....................650 ~ 660 (DVD)

.................................784 ~ 796 (VCD/CD)

Väljundi võimsus ............7mW (DVD)

.................................10 mW (VCD/CD)

Laserkiire kalle................60 kraadi

See seade vastab Euroopa Ühenduse
raadiosagedusnõuetele.

See seade vastab järgmiste
direktiivide ja juhendite
nõudmistele: 73/23/EEC +
89/336/EEC + 93/68/EEC

Oma vana toote äraviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvali-teetsetest materjalidest ja
komponentidest, mida saab ümber
töödelda ja taaskasutada. Kui Teie
tootele on kinnitatud selline ristiga
märgitud prügikasti sümbol, siis see
tähendab, et toode vastab Euroopa

direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele. Palun viige end
kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja
elektrooniliste toodete kogumis-süsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja
ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise
olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.
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KEELTEKOODID
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DCD on Genesis Microchip divisjoni Faroudja
kaubamärk

ÜLDINE INFORMATSIOON

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Dolby,
Pro Logic ja kahekordse D sümbolid on Dolby
Laboratories'e kaubamärgid.

Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel,
mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr.
5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762,
6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja
antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad.
“DTS“ ja “DTS Digital Surround“ on Digital Theatre
Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus
1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik
õigused kaitstud.

DivX Ultra Certified tooted: DivX, DivX Ultra Sertified
ning nendega seostatud logod on DivXNetworks
kaubamärgid ning teid kasutatakse litsentside alusel.

Microsoft, Windows Media ja Windows'i logo on
Microsoft Corporat ion' i kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides
ja/või teistes riikides.

HDMI (High Definition Multimedia Interface -
kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning
High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid
või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on
litsenseeritud LLC poolt.

PALUME TARBIJATEL MÕISTA, ET KÕIKI
TELEVIISOREID EI OLE VÕIMALIK SELLE
TOOTEGA KOOS KASUTADA NING TELEVIISORI
EKRAANIPILT VÕIB OLLA VIGADEGA. KUI
TEGEMIST ON PROGRESSIIVSE SKANEERIMISE
PILDIPROBLEEMIDEGA 525 VÕI 625, SOOVITAME
KASUTAJATEL MUUTA TELEVIISORIÜHENDUST
NING KASUTADA STANDARDSET VÄLJUNDIT. KUI
TEIL ON TEKKINUD KÜSIMUSI TEIE TELEVIISORI
SOBIVUSE SUHTES NENDE 525P VÕI 625P DVD
MÄNGIJATE MUDELITEGA, KONTAKTEERUGE
PALUN MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.

Tulenevalt erinevate tootjate poolt loodud
plaadiformaatide vasturääkivusest võin Teie DVD
süsteem / mängija / salvestaja vajada
mängitavuse täiendamist või uuendamist. Kui
DVD tehnoloogia areneb, siis need täiendused
muutuvad tavaliseks ja kergesti kättesaadavaks.
T a r k v a r a u u e n d a m i s e k s m i n g e
www.philips.com/support.

See toode sisaldab autorikaitse tehnoloogiat, mis on
kaitstud USA patentide ja teiste intellektuaalkapitali
õigustega, mida omavad Macromedia Corporation
või teised õiguste omanikud. Selle kopeerimiskaitse
tehnoloogia kasutamine peab olema lubatud
Macromedia  Corporationi  poolt  ja  mõeldud  ainult
koduseks või muudeks piiratud vaatajatega
kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui on Macromedia
Corporationi poolt teisiti lubatud.Toote pöörd-
projekteerimine või demonteerimine on keelatud.

iPod on Apple Computer, Inc. kaubamärk, mis on
registreeritud USA's ja muudes riikides.
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TÄHTSAMAD TERMINID

Piirkonnakood:

Ruumheli:

Pealkiri:

WMA:

Funktsioon, mis lubab plaate
taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade
lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne
piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiate Te toote etiketilt.
Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes
piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

Kuulajate ümber loodud mitmest kõlarist
koosnev süsteem, mis loob realistliku kolmedimen
sioonilise helivälja.

Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD-l,
muusika videotarkvaral või terve album audio
tarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirjanumber,
võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

Windows Media (TM) Audio. Vastab heli
kokkupakkimise tehnoloogiale, mis on arendatud
Microsoft Corporationi poolt. WMA andmeid saab
kodeerida Windows Media Playeri versiooniga 9 või
Windows Media Player Windows XP jaoks. Failid
tunneb ära faililaiendi WMA järgi.

-

-
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TÄHTSAMAD TERMINID

Analoog:

Külgede suhtarv:

Heliväljundpesad:

Bitimäär:

Peatükk:

Plaadimenüü:

DivX:

Dolby Digital:

Dolby Pro Logic II:

DTS:

HDMI:

HDCP:

JPEG:

MP3:

MPEG:

Multikanalid:

Taasesituse kontroll (PBC):

Progressiivne skaneerimine:

Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks
väärtusteks. Analoogheli võib varieeruda, seevastu
digitaalsel helil on kindlad numbrilised väärtused.

Kuvatava pildi vertikaal- ja horison-
taalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on
horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9.

Seadme tagaküljel olevad
punased ja valged pesad, mis saadavad heli teistele
süsteemidele (TV, stereo jne)

Andmesuurus, mida kasutatakse, et hoida
antud muusikapikkust, mõõdetakse kilobitti sekundis
või kbps (kb/s). Või salvestamiskiirus. Üldiselt, mida
kõrgem on bitimäär, seda kõrgem on salvestamis
kiirus. Kuigi, kõrgem bitimäär kasutab plaadil rohkem
mälumahtu.

Osa pildist või lõik muusikast, mis on
väiksem kui pealkiri. Pealkiri koosneb mitmest
peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number,
võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

Ekraanivaade, mis võimaldab valida
DVD plaadile salvestatuid pilte, heli, subtiitreid,
mitmenurksust jne.

DivX kood on patendist sõltuv MPEG-4 baasil
loodud video kokkupakkimise tehnoloogia, loodud
DivXNetworks'i poolt. See võimaldab digitaalvideot
kokku pakkida piisavalt väikseks, et faili oleks
võimalik alla- ja üleslaadida internetist, kuid samal
ajal säilitades kõrge visuaalse kvaliteedi.

Ruumhelisüsteem, mis on loodud
Dolby Laboratories'de poolt, koosnedes kuni kuuest
helikanalist (eesmine vasak ja parem, ruumheli vasak
ja parem, keskmine).

See on täiustatud maatriks
enkodeerimistehnoloogia, mis tagab parema Dolby
Surround ruumilisusefekti. See loob viis täislaialast
väljundkanalit kahekanalilistest allikatest. Kodeeritak
se ainult süsteeme, mis pärinevad 5.1 kanalilt, mitte
aga tavalisest 4-kanalilisest Dolby Pro Logic
ruumhelist (see materjal sobib taasesitamiseks ka
Pro Logic dekoodritega).

Digital Theatre System. See on Dolby Digitalist
erinev ruumhelisüsteem. Formaat on välja töötatud
mitme erineva firma poolt.

HDMI (High Definition Multimedia Interface -
kõrglahutusega multimeedialiides) on kõrge
kiirusega digitaalne liides, mis võimaldab edastada
pakkimata kõrglahutusega video ja digitaalset
multikanalilist heli. See edastab perfektset video ja
helikvaliteeti, täielikult vabana mürast. HDMI on
täielikult tagasiühiludv DVI'ga. Nagu on nõutud HDMI
standardi poolt, siis ühendamine HDMI või DVI
toodetega, millel ei ole HDCP (digitaalne kõrg
sadesuslik sisukaitse), lõpeb video või audioväljundi
puudumisega.

(digitaalne kõrgsageduslik sisukaitse) See on
spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali
turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et
vältida mitte-lubatud kopperimist).

Väga levinud digitaalpildi formaat.
Pildiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint
Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib
suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao
pildikvaliteedis.

Failiformaat heliandmete kokkupakkimis
süsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion
Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3.
Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-
RW mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui
tavaline CD.

Motion Picture Experts Group. Kokku
pakkimissüsteemide kogum digitaalse audio ja video
jaoks.

DVDde puhul salvestatakse iga
heliefekt eraldi helikanalisse. Multikanalilise salves
tuse puhul on heliefekt salvestatud kolme või
enamasse kanalisse.

Viitab video CD või
SVCD-dele salvestatud signaalile, mis kontrollib
taasesitust. Kasutades video CD või PBC-d toetavat
SVCD-dele salvestatuid menüüvaateid saate Te
nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka
otsingufunktsiooniga tarkvara.

Progressiivne
skaneerimine kuvab kaks korda rohkem kaadreid sek
undis kui tavalised TV süsteemid. See pakub
kõrgemat pildiresolutsiooni ja kvaliteeti.

-

-

-

-

-

-

-
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ÜLDINE INFORMATSIOON

HOIATUS!

Seade ei sisalda eraldi kasutatavaid osi. Palun
jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud
personali hooleks.

Õige koha leidmine

Piisav ruum ventilatsiooniks

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ning
tolmu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asetage seade lamedale, kõvale ja kindlale
pinnale. Ärge asetage seadet vaibale.

Ärge asetage seadet teiste seadmete peale, mis
võivad selle kuumaks minna (näiteks vastuvõtja
või võimendi).

Ärge pange midagi seadme alla (näiteks CD-
plaate, ajakirju).

Paigaldage see seade vooluvõrgu pistikupesa
lähedusse, millele on kerge ligi pääseda.

Asetage seade kohta, kus on tagatud piisav
ventilatsioon, et vältida sisemist ülekuumene-
mist. Jätke vähemalt 10 cm (4,5 tolli) vaba ruumi
piisavaks ventilatsiooniks seadme peale ja taha
ning 5 cm (2,3 tolli) vasakule ja paremale küljele,
et vältida üleskuumenemist.

Seadet ei tohi asetada tilkuvate või pritsivate
asjade lähedusse.

Ärge asetage seadmele ohtlikke asemeid (nagu
näiteks vedelikega täidetud esemed, süüdatud
küünlad)

1 subwoofer

2 ambiheli kõlarit

2 komplekti kõlarite seinale kinnitamise
klambreid

1 komplekt peaseadme seinale kinnitamise
klambreid

1 kaugjuhtimispult koos patareidega

1 scartkaabel

1 FM antenn

1 AM/MW silmusantenn

1 MP3 sisendkaabel (kaasaskantava
audiomängija ühendamiseks)

1 mikrofiiber puhastuslapp

1 voolujuhe

Kiiresti alustamise juhend

-

-

Te saate osta Philipsi GoGear/iPod dokkimisjaama
samast elektroonikapoest, kus Te ostsite selle
seadme. Lisainfo saamiseks lugege kaasasolevat
Philips HTD7001 flaierit või kontakteeruge autori
seeritud edasimüüjaga.

See kasutusjuhend on trükitud keskkonnasõbralikule
paberile. Elektrooniline seade sisaldab erinevaid
materjale, mida on võimalik käidelda. Kui te viskate
ära vana seadme, siis viige see jäätmekäitlus-
keskusesse. Palun järgige kohalikke pakendite,
vanade patareide ja seadmete kohta käivaid jäätme
käitlusalaseid seaduseid.

Seadistamise ettevaatusabinõud

Komplekti kuuluvad tarvikud

GoGear/iPod dokkimisjaam (Philips
HTD7001)

Jäätmekäitlus

51

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

RAADIO ANDMED

DVD ANDMED

PEASEADE

Keskmine kõlar

Vasak/parem ruumheli kõlar

SUBWOOFER

Sageduse vastuvõtt ...............20 Hz – 20 kHz / -3 dB

Mürasuhe..........................................> 65 dB (CCIR)

Sisendi tundlikkus

- AUX 1&2 In ................................................100 mV

- TV 1&2 In....................................................500mV

- Digital In.....................................................500 mV

- MP3 Line-In ...............................................250 mV

Otsinguvahemik .........................FM 87.5 – 108 MHz
(50 kHz)

MW 531 – 1602 kHz (9kHz)

26 dB vaigistamistundlikkus ......................FM 20dBf
MW 5000 µV/m

Pildi peegeldusmäär .................FM 25dB, MW 28 dB

IF peegeldusmäär .....................FM 60 dB, MW 40dB

Mürasuhe...................................................FM 30 dB

MW mürasummutamismäär ................FM Mono 3%
FM Stereo 3%

MW 5%

Sageduste vastuvõtt........FM 180 Hz – 10kHz / ±6dB

Stereoeraldus .................................FM 26 dB (1kHz)

Stereoalgus.............................................FM 23.5 dB

Laseri tüüp........................................Semikonduktor

Plaadi diameeter.....................................12cm / 8cm

Video dekooder..........................MPEG-1 / MPEG-2 /
DivX 3/ 4/ 5/ 6, Ultra

Video DAC......................................................12 bitti

Signaali vastuvõtt ...................................PAL / NTSC

Video formaat ............................................4:3 / 16:9

Video S/N ....................................56 dB (miinimum)

Koondvideoväljund .........................(Y) 1Vpp – 75
(Pb) 0.7 Vpp – 75

(Pr) 0.7Vpp -75

Audio DAC........................................24 bitti / 96 kHz

Sageduse vastuvõtt............4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)

PCM..........................................................IEC 60958

Dolby Digital ..........................IEC 60958, IEC 61937

DTS .......................................IEC 60958, IEC 61937

Mõõtmed (l x k x s)....935 mm x 146 mm x 136 mm

Kaal .................................................................7.2 kg

Kõlarisüsteem .........................Suletud karbisüsteem

Takistus ..............................................................4

Kõlarite draiverid ..........................2 x 2.5 '' woofer +
2 x 25mm tweeter

Sageduse vastuvõtt .........................200 Hz – 20 kHz

Takistus ..............................................................6

Kõlarite draiverid ..................2 x 2.5'' täisulatuskõlar

Sageduse vastuvõtt .........................200 Hz – 20 kHz

Vool ............................................220 – 240 V; 50 Hz

Voolutarve ......................................................120 W

Madala voolutarbe ootere iimil ......................< 0.6W

Süsteem...................................Bassi reflekssüsteem

Takistus ..............................................................4

Kõlari draiver.......................165 mm (61/2'') woofer

Sageduse vastuvõtt...........................35 Hz – 200 Hz

Mõõtmed (l x k x s)....295 mm x 470 mm x 295 mm

Kaal ...............................................................11.2 kg

*(1% THD 1kHz)

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

þ

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma
etteteatamiseta.
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (USB)

Miks võtab see kaua aega, et kuvada USB
seadme sisu?

Mis juhtub, kui mitte-toetatud seadmed
(näiteks USB hiir, klaviatuur) ühendatakse
süsteemiga?

Mis juhtub, kui ma ühendan USB
kõvaketta (HDD)?

Miks süsteem ei tunne ära minu USB
kaasaskantavat muusikamängijat?

Mis tüüpi faile süsteem toetab?

Miks failinime ilmub erinevana sellest,
mis oli näidatud minu arvutis (näiteks
"Good Bye.jpg" versus "Good_B~I.jpg")?

Kas üheaegne USB ja plaadi
taasesitamine on võimalik?

Miks ma ei saa pöörata pilte, mis asuvad
seadmel?

Miks ei ole süsteem võimeline
taasesitama minu muusikafaile, fotosid,
filme?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

See võib olla tingitud suurest arvust failidest
(>500 faili/kausta) või failisuurusest (>1 MB).

Seadmel võib olla mitte-toetatuid faile, mida
süsteem üritab lugeda/kuvada.

Seade võib põhjustada süsteemi muutumist
ebakindlaks. Eemaldage mitte-toetatud seade ja
ühendage voolujuhe lahti. Oodake paar minutit
enne voolujuhtme tagasiühendamist ja lülitage
seade sisse.

Kõvaketas ei ole toetatud, sest suur andmemaht
teeb navigeerimise väga raskeks. Edastage
muusikafailid (mp3) ja fotod (jpg) mälupulgale.

Kaasaskantavad muusikamängijad võivad vajada
õiget tarkvara, mis on ühendatud meie
süsteemiga, et ligi pääseda sisule (näiteks
playlistidele).

Me toetame ainult FAT16 ja FAT32 süsteeme,
mitte aga NTFS.

Fai l inime pikkus on piiratud seadme
failisüsteemiga (FAT16), mis toetab ainult 8
(kaheksat) sümbolit.

Arvuti on võimeline kuvama terve failinime, kuna
operatsioonisüsteem on võimeline konver-
teerima failisüsteemi.

Ei ole võimalik, kuna mälu on piiratud. Lisaks on
vajalik erinevad kasutajaliidest, et funkt-
sioneerida ja olla kasutajale piisavalt lihtne.

Et pöörata pilti, mis asuvad USB seadmel, siis
peab olema jpeg pildil spetsiaalne fail
nimetusega EXIF. Kui EXIF info ei ole loodud USB
seadmel või eemaldatud, kui Te kopeerite või
muudate pilti teisel seadmel.

See muusikafail ei ole taasesitatav erinevate
formaatide ja kodeerimise bitimäärade tõttu.
Sarnaselt võivad fotod olla madala resolut-
siooniga või liiga kõrge resolutsiooniga süsteemi
jaoks, et neid toetada.
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Vasakult vaade Eestvaade

PEASEADE

1. STANDBY ON

2. Avots SOURCE

3.

4.

STOP

5.

6. Ekraanipaneel

7. iR infrapuna sensor

8. Plaadipesa

9. USB pesa

10. MP3 LINE-IN pesa

11. DOCK dokkimispesa

B

P

VOLUME + –

PLAY PAUSE

OPEN/ CLOSE

]

p

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lülitab seadme tavalisele ootereþiimile või lülitab
seadme sisse.

Vajutage ja hoidke all, et lülitada seade madala
voolutarbega ootereþiimile

Valib vastava aktiivse allikareþiimi: DISC, USB,
DOCK, MP3 LINE-IN, RADIO FM, RADIO
AM/MW, TV1, TV2, AUX1, AUX2 või DIGITAL IN

Reguleerib helitugevust.

DISC: alustab/katkestab taasesituse

RADIO: alustab esimesel seadistuse auto-
maatset raadiojaamade installatsiooni

Katkestab valitud funktsiooni.

DISC: peatab taasesitamise

RADIO: nupu allhoidmine kustutab eelhääles-
tatud raadiojaama

Avab / sulgeb plaadipesa

Suunake kaugjuhtimispult selle sensori suunas.

Sisestage USB mälupulk või USB mälukaardi-
lugeja.

Fonosisend, et ühendada kaasaskantava audio
kõrvaklappide väljundpesa.

Sisendpesa Philips GoGear/iPod dokkimisjaama
(mudel HTD7001) jaoks.

Pealtvaade
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1.

2. Allika nupud

3. OPEN/CLOSE

4. AUDIO SYNC

5. SETUP

6. DISPLAY

7. PLAY/PAUSE

8. STOP

9. SOUND

10. TV VOL +-

11. REPEAT/SHUFFLE

12. AUDIO

13. ZOOM

B

p

]

P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lülitab seadme tavalisele ootereþiimile või lülitab
seadme sisse.
Vajutage ja hoidke all, et lülitada seade madala
voolutarbega ootereþiimile

lülitub allikareþiimile DISC või USB
lülitab GoGear/iPod seadmele, mis on

ühendatud dokkimisjaama.
vahetab FM ja AM/MW lainealade vahel
lülitub AUX1, AUX2 ja DIGITAL IN väliste

allikate vahel.
lülitub audioseadmele, mis on

ühendatud MP3 LINE-IN pessa.
lülitub allikareþiimile TV1 või TV2, tele

viisorist edastatakse heli DVD süsteemi kõlarite
kaudu.

Avab / sulgeb plaadipesa

Seadistab audio viivitusaja, kui video taasesitus
on aeglasem kui audioväljund

Siseneb või väljub süsteemimenüüst.

Kuvab ekraanile hetke seisukorra või plaadi-
funktsiooni.
Valib DVD filmidel erineva vaatamisnurga (kui on
olemas)

DISC: alustab taasesitust.
RADIO: esimesel sisselülitumisel alustab raadio
automaatset salvestamist

väljub tegevusest
DISC: peatab taasesitamise
RADIO: nupu allhoidmine kustutab eelsalves-
tatud raadiojaama

Valib heliefekti.

Reguleerib televiisori helitugevust (ainult Philips
televiisori või teiste ühilduvate brändide puhul).

Valib erinevate kordus-/juhureþiimide vahel;
lülitab kordus-/juhureþiimi välja.

DISC: Valib audio keele/kanali.
RADIO: valib FM raadio stereo või monoreþiimi

Suurendab televiisoriekraanil olevat pilti.

DISC/USB:
DOCK:

RADIO:
AUX/DI:

MP3 LINE-IN:

TV: -

49

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem (USB/HDMI/MP3) Lahendus

USB mälupulka ei saa lugeda 0

0

USB mälupulga formaat ei ole ühilduv süsteemiga.

Seade on formaaditud erinevas failisüsteemis, mis ei ole
toetatud selle süsteemi poolt (näiteks NTFS).

USB mälupulgaga on toimingud
aeglased

0 USB mälupulga, millel on suured failid või mälumaht on täis,
lugemine ja TV ekraanil kuvamine võib võtta rohkem aega.

Puudub HDMI heliväljund 0

0

0

Te ei kuule heli HDMI väljundist, kui allika seade on ainult
DVI/HDCP (digitaalne kõrgsageduslik sisukaitse) ühilduv.

Ei ole võimalik kuulata SACD'delt või kopeerimiskaitstud DVD
audio allikatelt kasutades HDMI ühendust

Veenduge, et heliväljundi seade ei ole välja lülitatud. Vaadake
lisainformatsiooni saamiseks Seadistusmenüü valikud -
{Heliseadistus lehekülg - HDMI heli}

Puudub HDMI videoväljund 0

0

HDMI ühendust saab teha ainult HDMI'ga varustatud
seadmetega, millel on HDCP (digitaalne kõrgsageduslik
sisukaitse). Kui Te soovite ühendada DVI ühenduse (varustatud
HDCP'ga), siis vajate Te eraldi adapterit (DVI'st HDMI).

Veenduge, et DVD süsteemi resolutsioon ühtib seadmega, mille
Te o le te ühendanud kasutades HDMI. Vaadake
lisainformatsiooni saamiseks Seadistusmenüü valikud -
{Videoseadistus lehekülg - HDMI seadistus - HDMI video}

iPod taasesitusel puudub video 0

0

Veenduge, et Te olete ühendanud 3.5 mm videojuhtme
dokkimisjaamast televiisorisse. Lülitage televiisor sisse õigele
videosisend kanalile.

Lülitage sisse iPod seade ”TV ON”.

Ekraanipaneelile ilmub kiri NONE
DOCKED” (puudub dokkimispesas olev
seade)

” 0

0

Eemaldage dokkimispesas olev GoGear/iPod seade ja sisestage
see uuesti.

Kui GoGear/iPod seadme patarei on täiesti tühi, siis peate Te
eelnevalt seadet laadima.
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Probleem (Taasesitus) Lahendus

DVD mängija ei alusta
taasesitust

0

0

0

0

0

Sisestage plaadilugejasse korrektne plaat, taasesitatava poolega
allapoole. DVD+R/CD-R plaat peab oleme lõpetatud.

Kontrollige, et plaadil poleks pisivigastusi ega kriime.

Vajutage klahvile SETUP, et seadistamismenüü välja lülitada.

Te peate sisestama salasõna, et muuta lapsevanema kontrolli
reitingutaset või avada plaat taasesitamiseks.

Niiskus on kondenseerunud süsteemi sisemusse. Eemaldage plaat
ning jätke sisse lülitatud seade tunniks ajaks seisma.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole
võimalik muuta, isegi siis kui
televiisori ekraan on
seadistatud

0

0

Ekraani külgede suhtarv on fikseeritud DVD plaadil

Olenevalt televiisorist ei pruugi ekraani külgede suhtarvu muutmine olla
võimalik.

Mõned funktsioonid (vaatenurga
muutmine, subtiitrid,
mitmekeelne heli) ei hakka
tööle

0

0

DVD plaadil ei ole võimalik vahetada subtiitrite ega taustamuusika keelt.

Need funktsioonid on antud plaadi puhul keelatud.

Seadistamis- / süsteemimenüüs
ei ole valikute tegemine
võimalik

0

0

Vajutage nuppu STOP kaks korda enne seadistamis- /süsteemimenüü
valimist.

Sõltuvalt plaadist ei ole mõnede valikute tegemine võimalik.

DivX filmide esitamine ei ole
võimalik

0

0

Kontrollige, et DivX fail oleks DivX 5.x kodeerijaga kodeeritud kodukino
süsteemis ('Home Theatre').

Kontrollige, et DivX allalaetud fail oleks terviklik.

Raadiovastuvõtt on halb 0

0

0

0

Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega
süsteemiväline antenn.

Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.

Häälestage õigele sagedusele.

Paigutage antenn eemale seadmetest, mis võivad sahinat põhjustada.

DVD süsteem ei tööta 0 Ühendage voolujuhe mõneks minutiks lahti seinakontaktist. Seejärel
ühendage uuesti voolujuhe ja proovige kasutada seadet nagu tavaliselt.

KAUGJUHTIMISPULT
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14. DISC MENU

15. OK

16. Nooleklahvid

17. TITLE

18. PREV / REW / NEXT / FWW

19. MUTE

20. TREBLE / BASS

21. VOL +-

22. AMBISOUND

23. Numbriklahvid (0-9)

24. SELECT/PROGRAM

25. SUBTITLE

26. ANGLE

O

^ _

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DVD-de puhul siseneb või väljub plaadi sisukorra
menüüst.
VCD/SVCD puhul siseneb ülevaate menüüsse.

Kinnitab valiku.

DVD-de puhul suundub tagasi eelmisesse
menüüsse.
VCD versioonide 2.0 puhul: stopp-reþiimis lülitab
sisse/välja taasesituse kontrolli (PBC) reþiimi

Vaigistab või taastab heli.

Reguleerib helitugevust.

Valib ruumheli helireþiimide vahel: automaatne,
mitmekanaline või stereoreþiim. Valib DVD subtiitrite keele.

Valib erinevaid vaatamisnurki DVD filmidel (kui
olemas)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISC: Valib menüüs liikumise suundasid.
DISC: vajutage nuppu vasakule või paremale
edasi- või tagasisuunas kiire otsingu jaoks
RADIO: kasutage nuppe üles ja alla, et häälestada
raadiot
RADIO: kasutage nuppe paremale ja vasakule, et
alustada automaatset otsingut

DISC: suundub eelmisele või järgmisele
pealkirjale / peatükile / loole.
DISC: vajutage ja hoidke all, et otsida kiiresti
edasi- või tagasisuunas
RADIO: valib eelhäälestatud raadiojaama

Valib madalate ja kõrgete toonide reþiimi vahel.
Koheselt pärast reþiimi vahetamist vajutage
helitugevuse nuppe, et muuta taseme seadmeid.

Sisestab loo/pealkirja järjekorranumbri plaadil
Sisestab eelhäälestatud raadiojaama numbri.

DISC: alustab programmeerimist.
RADIO: nupu allhoidmine alustab automaatset/

käsitsi häälestamist.
Mitmete valikute tegemiseks menüüs.



Kaugjuhtimispuldi kasutamine

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Eemaldage patareid, kui need on tühjaks
saanud või kui Te ei kavatse kaugjuhtimispulti
pikema aja jooksul kasutada.

Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või
korraga erinevat liiki patareisid.

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid
kemikaale, hoolitsege selle eest, et need
hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

Avage patareikarbi kaas.

Asetage patareipessa kaks RO3 või AAA patareid,
jälgides, et need vastaksid märgitud polaar-
sustele (+ -).

Sulgege patareikarbi kaas.

Suunake kaugjuhtimispult seadme esipaneelil
asuva infrapunasensori (iR) suunas.

Valige kasutatav reþiim vajutades kaugjuhtimis-
puldil ühele allika valimise nupule (näiteks
DISC/USB, DOCK, RADIO, AUX/DI, MP3 LINE-IN
või TV).

Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks
, ).^ _

ETTEVAATUST!

0

0

0

KAUGJUHTIMISPULT
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage
süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline
lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga.

Probleem (Üldine) Lahendus

Puudub vool 0

0

Vajutage DVD süsteemi esipaneelil nuppu STANDBY ON, et seade sisse
lülitada.

Kontrollige kas voolujuhe on ühendatud korralikult.

Puudub pilt 0

0

0

Vaadake oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In
sisendkanalit. Muutke TV kanalit, kuni DVD ekraan ilmub ekraanile.

Vajutage klahvile DISC/USB ning valige plaadireþiim.

Kui see juhtub progressiivse skaneerimise sisselülitamisel või HDMI
videoseadete muutmisel, siis oodake 15 sekundit automaatse
taastamise jaoks või lülitage vaikimisi reþiimile järgnevalt:
1) Vajutage .
2) Vajutage kaugjuhtimispuldil kursoriklahve.
3) Vajutage kaugjuhtimispuldil .

OPEN/CLOSE

AUDIO

Pilt on täielikult moonutatud või
must-valge

0

0

0

Kontrollige videoühendust.

Mõnikord võib juhtuda mõningane pildi moonutamine. See ei ole
talitlushäire.

Plaat on määrdunud Puhastage plaati.

Puudub heli või moonutatud heli 0

0

0

Reguleerige helitugevust.

Kontrollige kõlarite ühendusi ja seadeid.

Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage SOURCE
klahvile, et valida soovitud allikas (näiteks TV või AUX/DI), et valida
seade, mida soovite kuulata DVD süsteemi kaudu.

Keskmisest ning ruumheli
kõlarist ei kostu heli

0

0

Vajutage klahvile AMBISOUND, et valida õiged ruumheli seaded.

Veenduge, et allikas, mida soovite taasesitada, oleks salvestatud
ruumheliga (DTS, Dolby Digital jne).

Kaugjuhtimispult ei tööta
korralikult

0

0

0

Valige õige reþiim (näiteks DISC/USB või RADIO) enne funkt-
siooninupule vajutust ( , / ).

Vähendage vahemaad mängija ning kaugjuhtimispuldi vahel.

Patareid on tühjad. Asendage patareid uutega.

Q ^ _
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MUUD FUNKTSIOONID

Tarkvara uuendamine
Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi, et
suurendada kasutajate rahulolu.

Vajutage , et avada plaadipesa.

Vajutage kaugjuhtimispuldil .
Kirjutage üles praeguse tarkvara versiooni

info.

K ü l a s t a g e P h i l i p s i k o d u l e h t e
www.philips.com/support, et kontrollida
viimaste tarkvara uuenduste olemasolu ja
laadige tarkvara CD plaadile.

Sisestage CD-R plaat.
Tarkvara alustab installeerimist

automaatselt.

Kui plaadipesa avaneb, siis eemaldage plaat.
Toimub tarkvara uuendamine

Kui uuendamine on lõpetatud, siis seade lülitab
end automaatselt välja.

1. OPEN/CLOSE

2. DISPLAY

3.

4.

5.

6.

p

Ü

Ü

Ü

OLULINE!
Uuendamise ajal ei tohi vool ära kaduda.

Esimene samm: Kõlarite
paigutamine

Märkus:

Ärge paigaldage seda seadet suletud kappi.

Paigaldage kõlarid normaalsele kuuldekõr-
gusele.

Paigaldage peaseade selliselt, et see on täpselt
paralleelne kuulamisalaga.

Paigaldage subwoofer ruumi nurka. Muul juhul
pange see vähemalt ühe meetri kaugusele tele
viisorist.

1.

2.

3.
-

Kasulikud nipid:
0

0

Optimaalse elamuse saamiseks paigaldage
peaseade laua peale või paigaldage see seinale.
Heliriba kõlarite seadistamise kohta lugege lisa
Alustamine - Kõlarite seadistamine.

ÜHENDUSED
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Teine samm: Televiisori
ühendamine
See ühendus võimaldab Teil vaadata DVD süsteemist
taasesitust. Te peate valima ainult valikutest
allpool, et teha videoühendus:

Eemaldage peaseadme tagumine kate vajutades alla
katte ülevalt.

Kasutage kaasasolevat Scart kaablit, et ühendada
DVD süsteemi väljund
vastavasse Scart sisenditega oma televiisoril.

HDMI (kõrglahutusega multimeedialiides) on
digitaalne liides, mis võimaldab puhast digitaalse
video edastust ilma pildikvaliteedi kadudeta.

Kasutage HDMI kaablit (ei ole kaasas), et
ühendada DVD süsteemi pesa HDMI
IN pesaga HDMI toega seadmel (näiteks HDMI
TV, HDCP ühilduv DVI TV).

Kui Te olete lõpetanud vajalikud ühendused,
installeerimise ja seadistuse, siis vaadake audio
ja video seadistamise lehekülgi manuaalist
optimaalse HDMI audio ja videoseadete jaoks.

ühe

0

0

0

tavalise televiisori puhul järgige esimest valikut

HDMI televiisori puhul järgige teist valikut

Progressiivse skaneerimisega televiisori puhul
järgige kolmandat valikut.

Enne alustamist…

Kasulikud nipid:

Kasulikud nipid:

0

0

Ühendage televiisor otse DVD süsteemiga, et
optimaalset videokvaliteeti.

Selle valiku puhul peate Te valima kaug-
juhtimispuldil TV1, et saada kõlarisüsteemist
heliväljund TV programmide vaatamise ajal.

H

SCART OUT (TV1)

1.
HDMI OUT

2.

Esimene valik: Scart kaabli kaudu

Teine valik: HDMI toega televiisori
ühendamine

ÜHENDUSED
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Teine valik

Esimene valik
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HELI JA HELITUGEVUSE SEADED

Helitugevuse reguleerimine

Madalate ja kõrgete helitoonide
reguleerimine

Ruumheli valimine

Digitaalsete heliefektide valimine
H

H

H

H

Helitugevuse suurendamiseks või vähendami-
seks kasutage klahve kaugjuhtimis
puldil.

Kõige vaiksem kasutatav helitugevus on
VOLUME MIN”, kõige valjem VOLUME MAX”.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi .
Taasesitamine jätkub ilma helita ning

ekraanile kuvatakse tekst “VOLUME MUTED”.
Heli sisselülitamiseks vajutage uuesti

klahvile või suurendage helitaset.

BASS (madalad toonid) ja TREBLE (kõrged toonid)
toimingud võimaldavad Teil defineerida heliprot-
sessori seadeid.

Vajutage nuppu , et vahetada
kõrgete ja madalate toonide vahel

Kasutage viie sekundi jooksul nuppe , et
reguleerida kõrgete või madalate toonide
tasemeid (0, 1, 2 või MAX).

Kui voolutugevuse reguleerimise nuppu ei
kasutata viie sekundi jooksul, siis taastub sellel
tavapärane helitugevuse reguleerimise funkt-
sioon.

Vajutage klahvile , et valida
automaatse, multi-kanalilise või stereoheli vahel.

Automaatne on vaikimisi valitud ruumheli
seade (soovituslik). Multi-kanaliline või
stereore iim valitakse vastavalt esitatava sisu
audiostriimile.

Multikanalilises re iimis on võimalik
kasutada järgnevaid väljundre iime: Dolby
Digital, DTS (Digital Theatre System) Surround
ning Dolby Pro Logic II.

Valige eelhäälestatud reþiimide hulgast oma plaadi
sisu jaoks sobivaim või kuulatava muusikastiili
eripära kõige paremini esiletoovaim digitaalne
heliefekt.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

VOL + / -

MUTE

MUTE

1. TREBLE/BASS

2. VOL + -

AMBISOUND

SOUND

-

” ”

þ

þ
þ

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ajutiselt heli väljalülitamiseks

Filmid Muusika Kirjeldus

Konstantne ja puhas helireþiim.
Ideaalne klassikalise muusika
kuulamise ja kontsert ide
kuulamiseks DVD plaadilt.
Selged keskmised ja kõrged vahe-
mikud. Loob klubilise atmosfääri,
kus artist on otse Teie ees. Hea jazz
muusika ja draamafilmide jaoks.

Madalad ja kõrged vahemikud on
esile toodud suurepärase ruumheli
f i lmi efektide ja atmosfääri
loomiseks. Suurepärane märuli-
filmide ja rock/pop muusika jaoks.

Madalad ja keskmised vahemikud
on esile toodud. Sobib RjaB,
hiphopi ja MTV videote jaoks.

Madalad vahemikud on kergelt esi-
le toodud ja keskmised vahemikud
tugevalt. Ideaalne peomuusika ja
videomängude jaoks.

Keskmine helireþiim lounge
muus ika j a mu l t i f i lm ide
jaoks.

Keskmised vahemikud ja
ruumheli efektid selge vokaali ja
s p o r d i a r e e n i a t m o s f ä ä r i
saamiseks.

Keskmised vahemikud on esile
toodud selge vokaali/kõne jaoks.

Dünaamiliselt juhitud helireþiim,
mis sobib filmide vaatamiseks
öösel ja mittepealetükkiva
taustamuusika jaoks.



2.

-
-

-

1. RADIO

2. SELECT/PROGRAM

1.

2. SELECT/PROGRAM

3.

4.
SELECT/PROGRAM

1. RADIO

2.

1.

2.

Vajutage .
Süsteem alustab otsimist FM lainealalt ja

seejärel AM/MW lainealalt. Kõik piisava tu
gevusega raadiojaamad salvestatakse automaat
selt.

Kui häälestamine on lõppenud, hakkab
mängima kõige viimasena häälestatud raadio
jaam.

Automaatset eelhäälestamist on võimalik alustada
vabalt valitud järjekorranumbrist.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et
valida ”FM” või ”AM/MW”.

Vajutage ja hoidke all nuppu ,
kuni ilmub "START ..."

Kõik eelnevalt salvestatud raadiojaamad
kustutakse.

Kasutage käsitsi eelhäälestamist, et salvestada ainult
oma lemmikraadiojaamad.

Häälestage soovitud raadiojaam (vaadake
“Raadiojaamade otsimine“).

Vajutage klahvile .

Kasutage nuppe / , et valida soovitud
järjekorranumber, mille alla salvestada raadio-
jaam.

Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti
klahvile .

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et
valida ”FM” või ”AM”.

Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri
valimiseks vajutage nuppe / (või
kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve (0-
9)).

Ekraanile kuvatakse eelhäälestatud raadio-
jaama laineala, järjekorranumber ning sagedus.

Raadioreþiimis vajutage kaugjuhtimispuldi
klahvile / , et valida raadiojaam.

Vajutage ning hoidke all nuppu , kuni ekraanile
kuvatakse tekst ”FM / AM X DELETED”.

"X" on raadiojaama number.
Raadiojaama esitamist jätkatakse, kuid see

eelhäälestatud raadiojaam kustutakse mälust.
Ülejäänute raadiojaamade mälunumbrid

jäävad samaks.

]

^ _

^ _

^ _

P

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Automaatne eelhäälestamine

Käsitsi eelhäälestamine

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

Eelhäälestatud raadiojaama
kustutamine
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RAADIO TOIMINGUD ÜHENDUSED
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Kolmas valik: Progressiivse
skaneerimisega televiisori või
komposiitvideo sisendi ühendamine

Progressiivse skaneerimise video kvaliteet on
saadaval ainult Y Pb Pr ühenduse kasutamisel ja
progressiivse skaneerimisega televiisor on vajalik.
See võimaldab suurepärast pildikvaliteeti, kui vaatate
DVD filme.

Kasutage komponentvideo kaableid (punane/
sinine/roheline - ei ole kaasas), et ühendada

pesa DVD
süsteemil vastava komponentvideo sisend-
pesaga (või märgistatud kui Y Pb/Cb Pr/Cr või
YUV) televiisoril.

Kui Teie televiisor võimaldab progressiivset
signaali, siis jätkake peatükist Alustamine -
Progressiivse skaneerimisega toimingu seadis-
tamine täpsemate seadistuste jaoks.

Et kuulata TV kanaleid läbi selle seadme, siis
kasutage kaasasolevaid audiokaableid, et
ühendada pesa AUDIO OUT
väljundpesaga televiisoril.

1.

COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)

2.

3.

TV AUDIO IN (TV2)

Kasulikud nipid:
Audioühendused ei ole vajalikud, kui peaseade
on ühendatud televiisoriga scart-kaabli abil.
Selle valiku puhul peate Te valima kaugj-
uhtimispuldil TV2, et saada kõlarisüsteemist
heliväljund TV programmide vaatamise ajal.

0

0

Kolmas valik



Kolmas samm: FM/MW antenni
ühendamine

Neljas samm: Subwooferi
ühendamine peaseadmega

FM antenn

AM/MW antenn

1. FM 75

2.

1.

2.
AM/MW

3.

1. TO MAIN UNIT

2.
LOUDSPEAKERS

3. TO
SUBWOOFER

Ühendage kaasasoleva FM antenn
väljundisse.

Tõmmake FM antenn sirgeks ning kinnitage selle
ots seinale.

Tõstke AM/MW silmusantenn püsti, et kinnitada
konks pessa.

Ühendage kaasasolev AM/MW silmusantenn
väljundisse.

Asetage AM/MW silmusantenn riiulile või
kinnitage seina või aluse külge.

Paremaks FM signaali vastuvõtmiseks ühendage
seadmega FM lisaantenn (ei kuulu komplekti).

Rebige lahti subwooferi kaabel.

Ühendage valge kaabli ots peaseadme pessa
.

Ühendage musta kaabli ots peaseadme pessa
.

Ω

Kasulikud nipid:
0

0

0

Liigutage antenne, et saavutada parim raadio-
signaalide vastuvõtmine.
Asetage antennid võimalikult kaugele tele-
viisorist, videomakist ja teistest kiirguskehadest,
et vältida soovimatuid häireid.
Parema FM stereo raadio vastuvõtu saamiseks
ühendage väline FM antenn (ei ole kaasas).

ÜHENDUSED

14

Kinnitage antenn
alusele

AM/MW antenn

FM antenn
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TÄHTIS!

Veenduge, et FM ja MW antennid oleks korralikult
ühendatud.

Vajutage esipaneelil korduvalt nuppu
(või vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil)
kuni ilmub ”FM”.

Vajutage korraks kaugjuhtimispuldil vasakut/
paremat nooleklahvi.

Ekraanile ilmub ”SEARCH > või <”, kuni
leitakse piisava tugevusega raadiosignaal

Vajaduse korral korrake punktis 2 kirjeldatud
tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.

Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama,
vajutage nooleklahvi üles/alla lühiajaliselt
senikaua, kuni leiate rahuldava signaali.

Seadme mällu on võimalik salvestada kuni 40 FM ja
20 AM/MW eelhäälestatud raadiojaama.

Raadiojaamade programmeerimiseks on olemas
kolm erinevat viisi:

kasutades automaatset häälestamist (ainult
esimese seadistuse jaoks).

automaatne eelhäälestamine

käsitsi eelhäälestamine

See toiming on võimalik ainult raadiojaamade
esimesel programmeerimisel. Teil palutakse instal-
leerida raadiojaamad siis, kui Te sisenete raadio-
reþiimi. Ühe nupu vajutusega on Teil võimalik
salvestada automaatselt kõik kuuldelolevad raadio-
jaamad.

Vajutage nuppu .
Kuvatakse tekst ”AUTO INSTALL - PRESS

PLAY”.

1. SOURCE
RADIO

2.

3.

4.

1. RADIO

Ü

Ü

Kasulikud nipid
Kui raadiojaam edastab RDS (Radio Data System
- raadio andmesüsteem) andmeid, siis kuvatakse
RDS nimi ja see salvestatakse.

Kasulikud nipid:
Süsteem väljub eelhäälestusreþiimist, kui 20
sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.
Kui stereosignaali ei leita või kui avastatakse
vähem kui 5 jaama raadiote installeerimise, siis
kuvatakse ekraanile kiri ”PLEASE CHECK
ANTENNA”.

0

0

0

0

0

0

Raadiojaamade otsimine

Raadiojaamade eelhäälestamine

5.
AUDIO

Et lülituda FM stereo ja FM monoreþiimide vahel,
siis vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .

Automaatne häälestamine

RAADIO TOIMINGUD
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Password (Salasõna) Lapsevanema kontrolli ja plaadi lukustamise jaoks kasutatakse sama salasõna.
Sisestage kuukohaline salasõna, et taasesitada keelatud plaati või kui küsitakse
salasõna. Vaikimisi seatud salasõna on . Et muuta parooli:

1) Vajutage , et siseneda salasõna muutmise leheküljele ('Password Change
Page').

2 Kasutage , et sisestada kuuekohaline salasõna väljale {OLD
PASSWORD}.

Kui Te teete seda esimest korda või unustate salasõna, siis salasõna
on '0000'.

3 Sisestage uus kuuekohaline salasõna väljale {NEW PASSWORD}.

4 Sisestage uus kuuekohaline salasõna kinnitamiseks ka teist korda väljale
{CONFIRM PWD }.

5 Vajutage kinnitamiseks ja väljuge menüüst.

0000

OK

numbriklahve (0-9)

Märkus:

OK

)

)

)

)

DIVX Subtitle (DivX
subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DiVX subtiitreid.

– Inglise kirjastiilide valimine, mis on sellel DVD
plaadimängijal võimaldatud

– Kuvab Kesk-Euroopa kirjastiilid

– Kuvab kirillitsa kirjastiilid

{Standard}

{Central Europe}

{Cyrillic}

Default
(Originaalseaded)

Te saate algseadistada kõik süsteemi menüü ja personaalsed seaded tehase
seadeteks, välja arvatud lapsevanemakontrolli ja plaadi lukustamise salasõna.

Vajutage algseadistamise kinnitamiseks .OK

15

Viies samm: Voolujuhtme
ühendamine

Märkus:

Vajalikud voolutarbimisandmed ning andmed sead-
me kohta on toodud tüübiplaadil seadme tagaosas või
põhja all.

Kui kõik ühendused on tehtud, siis suunake kõik
juhtmed CABLE OUT punkti.

Sulgege tagakaas.

Kõik juhtmed peavad olema paigaldatud korralikult
tagapaneeli sisse, et oleks võimalik tagakaas sulgeda.

Ühendage AC voolujuhe subwooferist seinakon-
takti

Põlema süttib Eco Power LED indikaatortuli
peaseadmel.

1.

2.

3.

Märkus:

Ü

Kasulik nipp:
0 Enne ühenduste tegemist või muutmist

veenduge, et kõik seadmed on ühendatud lahti
elektrivõrgust.

ÜHENDUSED



LISAÜHENDUSED

Kaabel- / satelliitvastuvõtja ja
salvestaja/videomaki ühendamine
Te saate ühendada teisi analoog audio- /
videoseadmeid (videomakk, kaabel- /satelliitboks või
televiisor) selle kodukinosüsteemiga, et kasutada
kodukino mitmekanalilisi ruumheli võimalusi.

Ülevaloleva joonis on ainult näide võimalikest
ühendustest. See sõltub ühendavatest seadmetest.

Säilitage olemasolevad ühendused televiisori ja
muude seadmete vahel

Kasutage scart kaablit, et ühendada see seade
televiisoriga.

Kui Teie televiisori ei ole kahte scart pesa, siis
vaadake teise sammu Televiisori ühendamise
muude videoühenduste valikut.

Kasutage audiokaablit (punane/valge, ei ole
kaasas), et ühendada DVD süsteemi

või sisendpesa AUDIO OUT
väljundpesaga kaabel- / satelliitboksil.

Parema helikvaliteedi saamiseks kasutage
koaksiaalkaablit (ei ole kaasas), et ühendada
DVD süsteemi sisendpesa
COAXIAL väljundpesaga audio- / videoseadmel.

Märkus:

1.

2.

3.
AUDIO IN

AUX1 AUX2

COAXIAL DIGITAL IN

H

H

Kasulikud nipid:
0 Vaadake ühendatava seadme kasutusjuhendit

muude ühendusvõimaluste kohta.

16

DVD salvestaja / VCR

Kaabel- / satelliitboks
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Audio (Heli) Valige eelistatud heli keel DVD taasesituse jaoks.

Subtitle (Subtiitrid) Valige eelistatud subtiitrite keel DVD taasesituse jaoks.

Disc Menu Valige eelistatud plaadimenüü keel DVD taasesituse jaoks.

Kui valitud heli / subtiitrite /plaadimenüü keel ei ole plaadil saadaval, siis
kasutatakse selle asemel plaadi vaikimisi seadeid.
Märkus:

Parental (Lapsevanema
kontroll)

See toiming keelab plaatide, mis ületavad seatud limiiti, vaatamise. See töötab
ainult DVD plaatidega, millele on lapsevanema tase seatud tervele plaadile või
teatud stseenidele plaadil.

1) Kasutage nuppe kursorinuppe, et valida tase 1 kuni 8 ja vajutage .

2) Kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve, et sisestada kuuekohaline
salasõna.

OK

Märkused:

0

0

0

Tasemed on riigipõhised ( on materjal, mis on kõige vähem solvav, aga
materjal, mis on kõige rohkem solvav). Et keelata lapsevanema kontrolli ja
lubada kõikide plaatide vaatamist, siis valige .

Mõned DVD plaadid ei ole kodeeritud tasemetega, kuigi filmitase on kirjutatud
plaadi kaanele. Lapsevanema kontroll toiming ei keela selliste plaatide
taasesitamist. VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole taset, seega ei oma
lapsevanema kontrolltase mingit mõju.

DVD plaate, mis on kõrgema tasemega, kui Teie poolt valitud, ei taasesitata
ilma kuuekohalist koodi sisestamata.

1 8

8

PBC (Taasesituse Taasesituse kontroll on võimalik ainult video VCD/SVCD plaatidel. Taasesituse
kontroll võimaldab Teil taasesitada video CD-plaate interaktiivselt, järgides ekraanil
olevat menüüd.

– VCD/SVCD jätab vahele indeks menüü kuvamise ja
alustab koheselt taasesitust.

{Off} – VCD(SVCD plaadi sisestamisel kuvatakse korraks TV
ekraanile indeksmenüü (kui olemas).

{On}

MP3/JPEG Nav
(MP3/JPEG navigaator)

MP3/JPEG navigaatorit on võimalik seadistada ainult siis, kui plaat on salvestatud
koos menüüga. See võimaldab valida Teil ekraanimenüüd, mis lihtsustab
navigeerimist.

– Valige see, et kuvada kõik MP3 / pildi CD plaadil olevad
failid.

– Valige see, et kuvada ainult MP3 / pildi CD plaadi
kaustamenüü.

See seade on võimeline kuvama kataloogipuus ainult 650 faili / kausta.

{Without Menu}

Märkus:

{With Menu}
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Adv Picture (Arenenud
pilt)

jätkub...

– Valib sobiliku videoresolutsiooni sõltuvalt ühendatud
televiisori/seadme võimsusest, et veelgi täiustada
HDMI videoväljundit.

Progressiivne väljund 480 joonega NTSC TV jaoks.

Progressiivne väljund 576 joonega PAL TV jaoks.

– (kui HDMI televiisor on ühendatud)

Progressiivne väljund kuni 720 joonega.

– (kui HDMI televiisor on ühendatud)

Ülerea väljund kuni 1080 joonega.

Videoväljund järgib automaatselt televiisori poolt
toetatud resolutsiooni.

Kui TV ekraanile ei ilmu pilti mittetoetatud
resolutsiooni puhul, siis kasutage komposiitvideo
kaablit, et ühendada DVD süsteem ja televiisor. Lülitage
televiisor sisse õigele sisendkanalile komposiitvideo
jaoks ja reguleerige resolutsioonseadeid valikutele
480p/576p.

– Valige sobiv televiisori ekaani formaat.

See toiming on saadaval ainult siis, kui Te olete valinud valiku
seadistusmenüüs.

Valige see, et kuvada 4:3 pilti laiekraanil ilma
mittelineaarse venituseta (ekraani keskmine osa on
venitatud vähem kui äärmised).

Valige see, et kuvada 4:3 pilti laiekraanil ilma venituseta.
TV ekraani mõlemal küljel kuvatakse mustad ribad.

Kui see valik on valitud, siis ei tehta külgede suhtarvus
muudatusi.

{Wide Screen Format }toiming on ainult
võimalik, kui Teie HDMI TV on seatud valikutele {720p}
või {1080i}.

{HDMI Video}

{480p}

{576p}

{720p}

{1080i}

Märkus:

{P-Scan Format}

Märkus: {16:9 Wide
Screen} {TV Display}

{Superwide}

{4:3 Pillar Box}

Märkus:

{Auto}

{Off}
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LISAÜHENDUSED

Peaseadme paigaldamine seinale

HOIATUS!

Enne alustamist…

Ainult kvalifitseeritud personal võib teostada seda
paigaldust. Ärge kunagi tehke seda iseseisvalt, et
vältida ootamatuid kahjustusi seadmele või
vigastusi inimestele.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Enne seinale paigaldamist veenduge, et kõik juhtmed
on ühendatud tagapaneeliga.

Kinnitage kaasasolevad nupud peaseadme
tagaküljele.

Keerake peaseade ümber nii, et peaseadme
alumine osa on üles poole.

Sel ajal kui Te hoiate peaseadet kindlalt paigal ühe
käega, haarake ühest kõlari kummialusest ja
lükake seda peaseadme tagakülje suunas.

Korrake kolmandat sammu teise kõlari aluse
jaoks.

Märkige klambri asukoht seinale.

Puurige kruviaugud.

Sisestage plastmasstüüblid (ei ole kaasas)
aukudesse.

Keerake kruvikeerajaga kruvid (ei ole kaasas)
seina.

Riputage peaseade kindlalt seinale paigaldatud
klambrisse libistades nupud läbi klambri
võtmeaukude ja lukustades need kindlalt oma
kohtadele.

Kasulikud nipid:
0 Kui paigaldate peaseadme televiisori alla, siis

jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi
televiisori ja klambrite vahele.
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Õige vaatamiskanali leidmine Kõlarite seadistamine

Enne alustamist…

Televiisorile ilmub esimene ekraanipilt

Eemaldage plaadipesa kaane piire.

Vajutage peaseadmel nuppu , kuni
ekraanipaneelile ilmub kiri DISC SOURCE (või
kaugjuhtimispuldil nuppu ).

Lülitage televiisor sisse ja lülitage õigele
videosisendi kanalile.

Te peate minema televiisori väiksemale
kanalile, vajutama seejärel nooleklahvi alla, kuni
näete video sisendkanalit.

Te peate vajutama korduvalt nuppu
televiisori kaugjuhtimispuldil.

Tavaliselt on see kanal kõige väiksema ja
suurema kanali vahel ja seda võidakse nimetada
FRONT, A/V IN, VIDEO jne.

Vaadake oma televiisori kasutusjuhendit
õige sisendkanali valimiseks.

Kui Te lõpetate ühendusi ja lülitate seadme sisse
reþiimile DISC SOURCE esimest korda, siis Te
peaksite nägema kõlarite seadistusteadet televiisori
ekraanil.

On soovituslik, et Te teete mõned põhilised
seadistused, et optimeerida selle seadme esitust.
Vaadake järgmisi lehekülgi lisainformatsiooni
saamiseks.

On 3 parameetrit, mida Te saate kõlarite juures
reguleerida: ruumiakustika, kõlarite vaheline kaugus
ja kuulamispositsioon. Muutke kõlarite seadistusi
vastavalt ruumi keskkonnale ja seadistusele.

Tervitusteksti nägemisel DISC SOURCE reþiimis
vajutage paremat nooleklahvi kaugjuhtimis-
puldil, et ligi pääseda kõlarite seadistusekraanile.

Vajutage jätkamiseks paremat nooleklahvi.
Ilmub menüü.

Valige ruumi konditsioon ja vajutage kinnitami-

seks .
{ } betoon ja puit ümbruse jaoks.
{Soft} kardinate või avatud pinna jaoks.

1. SOURCE

DISC

2.

1.

2.
{Room Accoustics}

3.

OK

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

9

Hard

ALUSTAMINE
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DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Adv Picture (Arenenud
pilt)

See pakub pildiseadeid, et täiustada pildi ilmet ja kvaliteeti plaatide taasesitamisel.

{DCDi }, {True Life} ja {P-Scan Format} funktsioonide seaded on võimalikud
ainult progressiivse skaneeringu väljundi puhul.

– Suundkorrelatsiooniga ülerealaotus. See on tuntud
oma sileda videosisu poolest, kuna ta täidab
puuduolevad jooned

Optimeerib oluliselt pildikvaliteeti , eriti aegluubis
reþiimi ajal.

Lülitab DCDi funktsiooni välja.

– Reguleerib pildi intensiivust mittelineaarselt (-7 kuni
+7). Positiivne väärtus võimaldab esile tuua madala
tasemega detaile tumedas, samal ajal kui negatiivne
väärtus võimendab kontrasti.

– Et reguleerida kroma-signaali viivitust, et edastada
täiesti selget pilti (-3 kuni +3).

– Suurendab kontrasti ja värviintensiivust, et edastada
rohkem dünaamilist pilti (00 kuni 05).

Märkus:

{DCDi}

{Off}

{Gamma}

{Chroma Delay}

{True Life}

{On}

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Component
(komponent)

Valige videoväljundi tüüp, mis vastab videoühendusele DVD süsteemi ja televiisori
vahel.

– Valige see, kui olete ühendanud DVD süsteemi
televiisoriga kasutades komponentvideo pesa (Y Pb
Pr).

– Valige see, olete ühendanud DVD süsteemi televiisoriga

{YUV}

{RGB}

Progressive
(Progressiivne)

Enne progressiivse skaneerimisega toimingu lubamist, peate te tagama, et Teie
televiisor suudab vastu võtta progressiivset signaali (progressiivse skaneerimisega
televiisor on vajalik) ja Te olete ühendanud selle televiisori DVD süsteemiga
kasutades Y Pb Pr (vaadake neljandat valikut: progressiivse skaneerimisega
televiisori või komponentvideo sisendi ühendamine).

– Lülitab progressiivse skaneerimisega reþiimi sisse.
Lugege juhendeid televiisorilt ja kinnitage tegevus
vajutades kaugjuhtimispuldil .

– Keelab ära progressiivse skaneerimise toimingu.

{On}

OK

{Off}
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Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

TV Type (TV tüüp) Valige värvisüsteem, mis vastab ühendatud televiisori värvisüsteemiga. See DVD
süsteem võimaldab erinevate plaaditüüpide (PAL või NTSC plaadid) taasesitust.

– PAL süsteemis televiisor.

– NTSC süsteemis televiisor.

– Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC
süsteemiga.

{PAL}

{NTSC}

{Multi}

TV Display (TV ekraan) Pildi kuju on võimalik reguleerida televiisorile sobivaks.

Täiskõrguses pilt, millelt on küljed
kärbitud.

Laiekraan formaadis pilt mustade
ribadega üleval ja all.

{4:3 Pan Scan}

{4:3 Letter Box}

–

–

– Laiekraan televiisoritele (külgede
suhtarv 16:9)

{16:9 Wide Screen}

Picture Setting
(Pildiseaded)

See DVD süsteem pakub kolme eelseadistatud pildi värviseadeid ja ühet isiklikku
seadistust, mida on ise võimalik muuta.

– Originaal värviseadistus.

– Vibreeriv värviseadistus.

– Soojem värviseadistus.

– Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma
soovidele. Muuta on võimalik pildi heledust, kontrasti,
värvitooni ja värvide küllastatust. Vajutage vasakut/
paremat nooleklahvi, et valida seadistus, mis vastab
Teie eelistustele ja vajutage kinnitamiseks . Valige
null {0} keskmise seadistuse jaoks.

{Standard}

{Bright}

{Soft}

{Personal}

OK

19

4.

5.
6.

7.
SETUP

Valige heliribasüsteemi asukoht ruumis ja
vajutage paremat nooleklahvi kinnitamiseks.

Valige heliribasüsteemi asukoha kõrgus ja
vajutage paremat nooleklahvi kinnitamiseks.

{High} kõrgus on väiksem kui 1.2 meetrit
kõrgus on 1.2 meetrit kuni 2

meetrit
{Low} kõrgus on rohkem kui 2 meetrit

Valige kuulamispositsiooni ja kõlarite vaheline
kaugus ja vajutage paremat nooleklahvi
kinnitamiseks.

{Near} vahemaa on väiksem kui 2 meetrit
vahemaa on 2 meetrit kuni 3

meetrit
vahemaa on rohkem kui 3 meetrit

Kõlarite seadistused on lõpetatud, vajutage
, et väljuda menüüst.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

{Default} {Default}

ALUSTAMINE
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Keele eelistuste seadistamine
Keelevalikud on erinevad ja sõltuvad riigist või
regioonist. Kasutusjuhendis näidatud joonised ei
pruugi vastata tegelikkusele.

Süsteemimenüü OSD keel jääb samaks nagu seatud
eelnevalt, hoolimata erinevatest plaadi keeltest.

Plaadiesitusreþiimis DISC vajutage klahvile
.

Ilmub .

Valige , seejärel vajutage
paremat nooleklahvi.

Valige keel ja vajutage kinnitamiseks .

Te võite valida eelistatud keele, mida seade kasutab
automaatselt alati, kui Te sisestate plaadilugejasse
DVD. Kui plaadi valikute hulgast puudub Teie poolt
määratud keel, siis kasutatakse iga plaadi puhul tema
originaalkeelt.

Vajutage kaks korda , et peatada taasesitus
(kui toimub), seejärel vajutage .

Vajutage korduvalt paremat nooleklahvi, et valida
.

Valige üks allolevatest valikutest, seejärel
vajutage paremat nooleklahvi.

Valige DVD plaadi eelistatud filmimuusika keel.

Valige DVD eelistatud plaadi subtiitrite keel.

Valige DVD plaadi eelistatud plaadimenüü keel.

Valige keel ja vajutage kinnitamiseks .

1.
SETUP

{GENERAL SETUP PAGE}

2. {OSD LANGUAGE}

3. OK

1.
SETUP

2.
{PREFERENCE PAGE}

3.

4. OK

Ü

P

{Audio}

{Subtitle}

{Disc Menu}

Ekraaniloleva süsteemimenüü (OSD) keel

Audio, subtiitrite ja plaadimenüü keeled

ALUSTAMINE
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Audio seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

HDMI Audio (HDMI heli) See seade on vajalik ainult siis, kui Te kasutate DVD süsteemi HDMI OUT pesa, et
ühendada televiisor või mõni teine kuvamisseade (Vaadake Teine valik: HDMI
ühilduva televiisori ühendamine).

Valige see, kui taasesituse heliformaat ei toeta HDMI
ühendust. See lülitab HDMI heliväljundi välja. Te saate
siiski nautida heliväljundit kõlarisüsteemi kaudu.

HDMI heliväljund on sama kui audiostriim, mida
taasesitatakse. Juhul, kui taasesitava audio formaat ei
ole toetatud, siis heliväljund muudetakse automaatselt
PCM signaaliks.

Valige see, et muuta helisignaalid lineaarseks PCM
signaaliks (2-kanaliline). Kui see on valitud, siis
seadistage õige sämplingumäär menüüs LPCM”

(Linear Pulse Code Modulation - lineaarimpulss-
koodmodulatsioon).

Taasesitatavad plaadid salvestatakse 48 kHz
sämplingumääraga.

Taasesitatavad plaadid salvestatakse 96 kHz
sämplingumääraga. Kui heliväljund on häiritud või heli
puudub sootuks, siis muutke see 48 kHz.

{Digital audio} (Digitaalne väljund)

{LPCM output} (Lineaarimpulss-koodmodulatsioon väljund)

Märkus:

{Off}

{48 kHz}

{All}

{PCM only}

{96 kHz}

”

DVD süsteemi ja sisendseadme ühildumine ja äratundmine võib võtta natukene
aega.

Ei ole võimalik kuulata SACD'delt või kopeerimiskaitstud DVD audio CPPM
(taasesitatava meedia kopeerimiskaitse) allikatelt kasutades HDMI ühendust.

0

0

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD
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Üldine seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Ambisound Setup
(Ambiheli seadistus)

Et ligi pääseda kõlarite seadistuste valikule. Vaadake Kõlarite seadistuste peatükki
lisainformatsiooni saamiseks.

Disc Lock (Plaadi
lukustamine)

Mitte kõik plaadid ei ole reitinguga või kodeeritud plaadi tootja poolt. Te saate kaitsta
kindla plaadi taasesitamist selle lukustamise teel. Võimalik on lukustada kuni 40
plaati.

– Valige see, et blokeerida käesoleva plaadi taasesitus.
Edaspidine ligipääs sellele plaadile nõuab kuuekohalise
salasõna sisestamist. Vaikimisi valitud salasõna on
'0000' (vaadake, Eelistuste seadistusmenüü -
salasõna“).

– Kõiki plaate on võimalik taasesitada.

{Lock}

“

{Unlock}

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Display Dim (Ekraani
heledustase)

Valib seadme ekraanipaneeli heleduse.

{100%} – Täisheledus

– Keskmine heledus

– Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik LEDid ja ikoonid
seadme esipaneelilt.

{70%}

{40%}

OSD Language
(Ekraanilolev keel)

Valige eelistatud keel DVD süsteemi ekraanil olevale menüü jaoks.

Screen Saver
(Ekraanisäästja)

Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest.

{On} – Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani,
kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks
kui 15 minutiks.

– Valige see, et mitte võimaldada ekraanisäästja
funktsiooni toimimist.

{Off}

Sleep (Unetaimer) Unetaimer võimaldab seadet lülitada ootereþiimile automaatselt pärast eelmääratud
aja möödumist.

Valige eelmääratud aeg pärast mida suundub seade
automaatselt ootereþiimile.

{15/30/45/60 mins} –

– Lülitage unetaimeri funktsioon välja.{Off}

DivX VOD code
(DivX VOD
registreerimiskood)

®
®

Philips annab teile DivX VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis
võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX VOD teenuse kaudu veebileheküljel
www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetuid videosid saab
taasesitada ainult selle seadmega.

Vajutage kursorinuppe, et näha registreerimiskoodi ja vajutage väljumiseks .

®
®

OK

21

Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, siis valige
{OTHERS}.

numbriklahve (0-9)

OK

5. 3-4

1.
SETUP

2.
{VIDEO SETUP PAGE}

3. {TV DISPLAY}

4.
OK

Kasutage kaugjuhtimispuldi , et
sisestada 4-kohaline keelekood 'XXXX' (lugege
peatükki Keelekood“) ja vajutage kinnitamiseks .

Korrake samme teiste seadete jaoks.

Seadke DVD mängija ekraani külgede suhtarv
vastavusse ühendatud televiisori ekraaniga.

Valitud formaat peab olemas olema plaadil. Kui seda
ei ole, siis TV ekraani seade ei mõjuta taasesituse ajal
esitatavat pilti.

Plaadiesitusreþiimis DISC vajutage klahvile
.

Vajutage korduvalt paremat nooleklahvi, et valida
.

Valige , seejärel vajutage paremat
nooleklahvi.

Valige see kui Teil on
tavaline televiisor ja
soovite, et pildi mõle-
mad küljed lõigatakse
või formaaditakse, et
mahtuda TV ekraanile.

Valige see, kui Teil on
tavaline televiisor. Sel juhul
kuvatakse ekraanile lai pilt
koos mustade ribadega
ekraani all- ja ülaosas.

Valige see, kui Teil on
laiekraan televiisor.

Valige sobiv valik ning
vajutage klahvile .

“

Kasulikud nipid:
0

0

DVD taasesituse ajal saate Te vahetada audio ja
subtiitrite keelt vajutades kaugjuhtimispuldil
nuppe AUDIO ja SUBTITLE. Siiski ei muuda see
vaikimise seatud valikuid, mille Te olete teinud
siin.
Mõnede DVD plaatide puhul on võimalik
subtiitrite / audio / menüü keelt muuta ainult DVD
plaadimenüü kaudu.

{4:3 Pan Scan}

{4:3 Letter Box}

{16:9 Wide Screen}

TV ekraani seadistamine

ALUSTAMINE
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Progressiivse skaneerimise
seadistamine
Progressiivne skaneerimine näitab kaks korda
rohkem kaadreid sekundis kui läbi põimunud
skaneerimine (tavalised normaalsed TV süsteemid).
Peaaegu kaks korda suurema ridade arvuga pakub
progressiivne skaneerimine kõrgemat pildiresolut-
siooni ja -kvaliteeti.

Veenduge, et Te olete ühendanud selle DVD süsteemi
progressiivse skaneerimisega televiisoriga kasutades
Y Pr Pb ühendust (vaadake neljandat valikut:
progressiivse skaneerimisega televiisori või
komposiitvideo sisendi ühendamine.

Lülitage televiisor sisse õigele vaatamiskanalile.
Lülitage televiisoril progressiivne skaneeri-

mise reþiim välja või tavalisele re iimile (vaadake
televiisori kasutusjuhendit).

Lülitage kodukinosüsteem sisse ja vajutage
kaugjuhtimispuldil .

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .

Vajutage korduvalt paremat nooleklahvi, et valida
.

Valige , seejärel vajutage
kinnitamiseks .

Valige , seejärel vajutage
kinnitamiseks .

Lugege märguande kirja televiisori ekraanil ja
kinnitage tegevus valides menüüs ja
vajutades .

Lülitage televiisoril progressiivne skaneerimise
reþiim sisse (vaadake televiisori kasutus-
juhendit).

Televiisori ekraanile ilmub allolev menüü.

Vajutage , et märgistada menüüs ja
vajutage kinnitamiseks .

Seadistamine on lõpetatud ja Te saate
alustada kõrge kvaliteediga.

Vajutage .

Vajutage kaugjuhtimissüsteemil vasakut noole-
klahvi.

Vajutage kaugjuhtimissüsteemil .

Enne alustamist…

Kui ei ole pilti:

1.

2.
DISC/USB

3. SETUP

4.
{Video Setup Page}

5. {Component} > {YUV}
OK

6. {Progressive} > {On}
OK

7.
[OK]

OK

Teie televiisoris ei ole pilti niikaua, kuni Te
lülitate televiisoril sisse progressiivse
skaneerimise reþiimi.

8.

9. [OK] [OK]
OK

1. OPEN / CLOSE

2.

3. AUDIO

Ü

Ü

Ü

p

Kasulikud nipid:
Kui ilmub must / moonutatud pilt, siis oodake 15
sekundit automaatse taastamise jaoks.
On olemas mõned progressiivse skaneerimise
televiisorid ja kõrgsageduslikud televiisorid, mis
ei ole ühilduvad selle DVD süsteemiga. Selle
tulemusel esitatakse ebaloomulikku pilti
taasesitades DVD VIDEO plaati progressiivse
skaneerimise reþiimil. Sellistel juhtudel lülitage
progressiivne skaneerimise funktsioon välja nii
DVD süsteemil kui ka televiisoril.

0

0
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DVD seadistusmenüüsse
pöördumine
DVD süsteemi seadistamine viiakse läbi televiisori
kaudu, võimaldades Teil kohandada DVD süsteemi
vastavalt Teie enda isiklikele vajadustele.

Plaadireþiimis 'DISC' vajutage .
Ilmub seadistusmenüü.

Vajutage vasakut/paremat nooleklahvi, et valida
üks seadistusmenüü lehekülgedest ja seejärel
vajutage .

Kui Te ei pääse ligi eelistuste lehele

, siis vajutage , et väljuda menüüst.
Vajutage kaks korda enne, kui vajutate uuesti
nupule .

Kasutage nooleklahve üles/alla, et valida
seadistusvalik ja vajutage ligipääsemiseks
paremat nooleklahvi.

Valige seadistus, mida soovite muuta ja vajutage
kinnitamiseks ja suunduge tagasi eelmisele
valikule.

Järgmistel lehekülgedel kirjeldatakse
valikute juhendeid ja seletusi.

Kui valik on menüüs halli värvi, siis see
tähendab, et seadistus ei ole saadaval või seda ei
saa praegu muuta.

Väljumiseks vajutage .

1. SETUP

2.

OK

{Preference

Page} SETUP

SETUP

3.

4.
OK

5. SETUP

Ü

Ü

Ü

H

P
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Taasesitamine kaasaskantavalt
audio mängijalt
Ühendage oma kaasaskantav audiomängija
seadmega, et kogeda heli läbi kõlarisüsteemi. Siiski
on kaasaskantava audiomängija juhtimine võimalik
ainult kaasaskantava audiomängija läbi.

Kasutage kaasasolevat MP3 otseühendamise
kaablit, et ühendada kõrvaklappide väljund
kaasaskantaval audiomängijal ja
pesa DVD süsteemi esipaneelil.

Vajutage kaugjuhtimispuldil .

Alustage kaasaskantava audiomängijal taas-
esitust.

Te kuulete muusikat läbi kõlarite.

Et lõpetada taasesitus, siis vajutage nuppu STOP
kaasaskantaval audiomängijal.

1.

MP3 LINE-IN

2. MP3 LINE-IN

3.

4.

Ü

Kasulikud nipid:
Kui Te muudate sisendallikat vajutades ühte
allikanuppu (näiteks DISC/USB, RADIO), siis
taasesitus MP3 mängijalt ei lõpe automaatselt.

0

34

MP3 OTSETOIMINGUD
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Erinevate esitusreþiimide valimine
H

H

H

Vajutage korduvalt nuppu esipaneelil,
et valida:

DISC SOURCE DOCK MP3 LINE-IN
RADIO FM RADIO AM/MW TV1 TV2
AUX1 AUX2 DIGITAL IN DISC
SOURCE...

VÕI

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu ,
, , , või .

Kui avastatakse USB, siis nupul
vajutamine vahetab DISC ja USB reþiimi vahel.

Vajutage , et lülituda iPod/GoGear
mängijale, mis on kinnitatud HTD7001 dokkimis
jaama (müüakse eraldi).

Vajutage , et vahetada FM ja AM/MW
laineala vahel.

Vajutage , et vahetada analoog
helisisendite AUDIO AUX1, AUX2 ja digitaalse
helisisendi DIGITAL IN pessa ühendatud
lisaseadme vahel.

Vajutage , et taasesitada
helipalasid kaasaskantavalt audio mängijalt, mis
on ühendatud selle DVD süsteemiga MP3 LINE-
IN pesa kaudu.

Vajutage , et kuulda TV heli läbi selle
seadme, kui kodukinosüsteem on ühendatud

televiisoriga SCART (TV1) või TV AUDIO IN (TV2)
pesa abil.

Vajutage ja hoidke alla nuppu .
LED tuluke peaseadmel tumeneb.

SOURCE

DISC/USB
DOCK RADIO AUX/DI MP3 LINE-IN TV

DISC/USB

DOCK
-

RADIO

AUX/DI

MP3 LINE-IN

TV

2 2 2
2 2 2 2

2 2 2

B

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Väljalülitamine madala voolutarbega
ootereþiimile



Taasesitamiseks sobivad plaadid

Plaatide taasesitamine
Teie DVD kodukinosüsteemis sobivad
esitamiseks järgnevalt tähistatud plaadid:

Piirkonnakoodid

TÄHTIS!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Digital Versatile Discs DVDs)
Video CDd (VCDd)
Super Video CDd (SVCDs)
Lõpetatud Digital Video plaadid +
Recordable [Rewritable] (DVD + R[W])
Audio Compact Discs (CDs)
MP3 plaadid, Windows Media™ Audio
plaadid, pildifailid (Kodak, JPEG) CD-R(W)-
l.
ISO 9660/UDF formaat
JPEG toetatav resolutsioon kuni 3072 x
2048 pikslit
Toetatav sämplingusagedus: 32 kHz, 44.1
kHz, 48 kHz
Toetatav bitimäärad: 32~256 (kbps),
varieeruvad bitimäärad

DivX plaadid CD-R[W]-l / DVD-R[W]-l:
DivX 3/4/5/6, DiVX Ultra
Toetab QPEL (Quarter Pixel)

DVD plaadid ning mängijad on tähistatud
spetsiaalsete piirkonnakoodidega. Enne kui hakkate
plaati taasesitama, veenduge, et plaat on mõeldud
samale piirkonnale kui mängijagi.

Selle DVD seadme piirkonnakood on märgitud
seadme tagapaneelile.

Vajutage nuppu , kuni seadme ekraanile
ilmub kiri “DISC SOURCE” (või vajutage
kaugjuhtimispuldil nupule .

Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale
Video In kanalile (lugege ka lk 16: ”Televiisori
häälestamine”).

Televiisoriekraanile ilmub sinine DVD taust.

Vajutage , et avada plaadipesa.

Sisestage plaat plaadipessa ja vajutage
, et plaadipesa sulgeda.

Veenduge, et plaat asetseks kirjaga
ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage
ülespoole see külg, mida soovite esitada.

Taasesitamine algab automaatselt.
Vaadake järgmisi lehekülgi rohkemate

taasesituse toimingute ja valikute jaoks.

Kui k lahv i va ju tamise järe l i lmub
televiisoriekraanile keelav ikoon (või tähis
X), tähendab see, et seda funktsiooni ei ole
võimalik antud plaadi puhul kasutada.

Ärge kunagi vajutage plaadiliugurile ning ärge
asetage sellele muid esemeid peale plaatide.
See võib põhjustada rikkeid seadme töös.

1. SOURCE

DISC/USB

2.

3. OPEN/CLOSE

4.
OPEN/CLOSE

5.

¨

Ü

Ü

Ü

p

p

Kasulikud nipid:
Kui Teil ei õnnestu plaati taasesitada, eemaldage
see seadmest ning proovige esitada mõnda teist
plaati. Valesti formaaditud plaati ei ole võimalik
selle seadme abil taasesitada.
Mõnda plaati ei saa taasesitada selle DVD
süsteemiga plaadi konfiguratsiooni ja
karakteristikute tõttu; või tarkvara tõttu, mida
kasutati salvestamiseks ja autoriseerimiseks.

0

0
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Taasesitamine USB mälupulgalt või
USB mälukaardi lugejalt
See DVD süsteem võimaldab ligi pääseda ja vaadata
andmefaile (JPEG, MP3 või Windows MediaTM
Audio) USB mälupulgalt või USB mälukaardi lugejalt.
Andmete muutmine või kopeerimine ei ole võimalik.

Sisestage USB mälupulk või USB mälukaardi
lugeja USB pessa esipaneelil.

TV ekraanile ilmub 5 (viieks) sekundiks kiri, kui
tuntakse ära ühendatud seade.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , et
ligi pääseda andmetele.

Kaardilugeja puhul on võimalik ligi pääseda
ainult ühele ühendatud seadmele.

Seadme number võib erineda sõltuvalt
kaardilugejast.

Valige taasesitatav fail ja vajutage .

Lisainfot taasesituse kohta leiate peatükist
MP3/WMA plaatide taasesitamine, JPEG pildifaili
(slaidishow) esitamine, DivX plaatide
taasesitamine.

Taasesituse ajal saate Te vajutada , et
ligi pääseda plaadireþiimile.

Enne USB seadme eemaldamist vajutage , et
lõpetada taasesitus ja vajutage , et
lülituda plaadireþiimi.

1.

2.

3. DISC/USB

4.

DISC/USB

5.
DISC/USB

Ü

Ü

]

P

H

H

Kasulikud nipid:
USB pesa ei toeta teisi USB seadmeid, välja
arvatud USB mälupulk ja USB mälukaardi lugeja.
Kui USB seade ei sobitu USB pessa, siis on vajalik
kasutada USB pikendusjuhet.
Te saate ainult lugeda ja taasesitada USB
seadmel olevat sisu.
Kopeerimiskaitsega materjale ei ole võimalik
taasesitada.

0

0

0

0
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Muusika esitamine ühilduvalt
GoGear/iPod seadmelt
Philips GoGear / Apple iPod seadmetel olevat
muusikat on võimalik taasesitada selle seadme abil,
kui ühendatud on HTD7001 dokkimisjaam (müüakse
eraldi). See võimaldab Teil nautida suurepärast
heliväljundit kõlarisüsteemi kaudu.

Valmistage ette Philipsi HTD7001 dokkimisjaam
kinnitades vastava dokkimisadapteri õigesse
dokkimispessa. Vaadake dokkimisjaama kasutus-
juhendit lisainfo saamiseks.

Ühendage dokkimisjaam pessa seadmel
(nagu on näidatud ülevaloleval joonisel).

Lülitage GoGear või iPod seade sisse, enne selle
asetamist õigesse dokkimispessa.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , et
lülitada peaseade DOCK reþiimi.

Ekraanipaneelil kuvatakse GOGEAR
DOCKED või IPOD DOCKED, kui seade on
avastatud ja toetatud.

Alustage taasesitamist GoGear/iPod seadmel.

Vaikimisi toimub taasesituse juhtimine
GoGear/iPod seadmel ja seda kutsutakse lihtsaks
juhtimisreþiimiks. Siiski saate Te kasutada selle
seadme kaugjuhtimispulti, et juhtida lihtsamaid
toiminguid nagu näiteks taasesitus (PLAY), paus
(PAUSE), kinnitamine (OK), stopp (STOP),
järgmine lugu/kiiresti edasikerimine (NEXT/FFW)
ja eelmine lugu/kiiresti tagasikerimine
(PREV/REW). Ainult iPod muusika taasesituse
puhul saate te vajutada kaugjuhtimispuldil nuppu

, et vahetada lihtsa ja laiendatud
juhtimisreþiimi vahel.

Selles reþiimis ei ole iPodi nuppudel ühtegi
funktsiooni. Te saate vaadata muusikasisu
televiisorist ja kasutada selle seadme kaug-
juhtimispulti, et juhtida ja navigeerida muusika
playlistides/sisus.

Philips HTD7001 dokkimisjaam toetab järgmisi
GoGear/iPod seadmeid:

Enne alustamist…

Laiendatud juhtimisreþiim

1. DOCK

2.

3. DOCK

4.

DISPLAY

Ü

H

H

(võimalik ainult iPod muusika taasesitamisel)

Kasulikud nipid
Philipsi HTD7001 dokkimisjaam on loodud
spetsiaalselt selle seadme jaoks. Ärge proovige
seda muudel seadmetel.
Fotode ja videote taasesitus iPod seadmelt on
võimalik, kui Te ühendate dokkimisjaama
videoväljundi televiisoriga. Taasesituse
juhtimine on võimalik ainult iPodilt.
Kui seade lülitatakse sisse ja dokkimisjaam on
ühendatud sellega, siis laetakse automaatselt ka
dokis asuvat GoGear või iPod seadet.

0

0

0
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HDD1420, 1430
HDD1620, 1630, 1635
HDD1820, 1830, 1835
HDD1840, 1850
HDD6320, 6330
SA9100, 9200
SA9220, 9420

60/80GB (video)

30GB (video)

Nano
40GB
20GB

40/60GB (värvilise ekraaniga)

20/30GB (värvilise ekraaniga)

Põhifunktsioonide kasutamine
taasesitamisel

Kordus/juhuesitusfunktsioonide
valimine

Taasesituse katkestamine

Muu loo/peatüki valimine

Tagasi-/ edasisuunas otsimine

Taasesituse peatamine

H

H

H

H

H

Taasesituse ajal vajutage klahvile .
Pausi ajal saate vajutada korduvalt

paremat/vasakut nooleklahvi, et vaadata pilti
kaaderhaaval (ainult video taasesituse puhul).

Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti
klahvi .

Vajutage klahve / või kasutage
, et sisestada soovitud loo/

peatüki järjekorranumber.
Kui kordusreþiim on aktiveeritud, siis

nuppudele / vajutamine taasesitab
veelkord seda sama lugu/peatükki.

Hoidke all klahvi või kaugjuhtimis-
puldil.

Otsimise ajal klahvide ja all
hoidmine suurendab/vähendab otsimise kiirust.

Taasesituse jätkamiseks vajutage klahvile
.

Vajutage klahvile .

Kordus ja juhuesitusfunktsioonide valikud sõltuvad
plaaditüübist

Vajutage plaadi taasesituse ajal korduvalt
kaugjuhtimispuldil klahvile , et valida
kordusesituse reþiim.

REPEAT CHAPTER (kordab peatüki)
REPEAT TITLE (kordab pealkirja)
REPEAT DISC (kordab plaati)
SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
SHUFFLE REPEAT (korduv juhujärjestus)
REPEAT OFF (kordusesitus on välja

lülitatud)

REPEAT TRACK (kordab lugu)
REPEAT DISC (kordab plaati)
SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
SHUFFLE REPEAT (korduv juhujärjestus)
REPEAT OFF (kordusesitus on välja

lülitatud)

REPEAT TRACK (kordab lugu)
REPEAT ALL / FOLDER (kordab kõiki /

kausta)
SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
REPEAT OFF (kordusesitus on välja

lülitatud)

]

]

^ _

^ _

^ _

^ _

]

P

^

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

PLAY

numbriklahve (0-9)

REPEAT

Kasulik nipp:
Kui plaadi laadimisel liugurisse ilmub ekraanile
kiri To playback from the beginning, press PREV
key (Et alustada taasesitus algusest, siis vajutage
nuppu PREV), siis vajutage nuppu , et
alustada taasesitust algusest.
Energiasäästmistoiming lülita süsteemi Eco
Power säästureþiimile, kui ei vajutata ühtegi
nuppu 30 minuti jooksul pärast plaadi
taasesituse lõppu.

Kasulik nipp:
Kui PBC reþiim on sisse lülitatud, siis ei ole
võimalik kordusesitus VCD plaatide puhul.

0

0

0

DVD

VCD/SVCD/CD

MP3/DivX/Windows Media™ Audio
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Plaadilugude programmeerimine Muud toimingud video taasesitusel
(DVD/VCD/SVCD)(ei toimi pildi CD / MP3 plaatide puhul)

Te saate taasesitada plaadil olevaid lugusid soovitud
järjekorras programmeerides eelnevalt lugude
järjekorra.

Vajutage kaugjuhtimispuldil
.

Ilmub programmeerimismenüü.

Kasutage , et sisestada
kehtiv loo/peatüki number.

Kasutage nooleklahve, et liigutada kursorit
järgmisele positsioonile.

Kui seal on rohkem kui kümme programmeeritud
lugu, siis valige ekraanilt ja vajutage
(või vajutage kaugjuhtimispuldil ), et ligi
pääseda järgmisele programmeerimislehele.

Kui olete lõpetanud, siis valige ekraanilt } ja
vajutage taasesituse alustamiseks .

Taasesitus algab valitud loost program-
meeritud järjestuses.

Programmeerimismenüüst väljumiseks valige
menüüs ja vajutage .

Siin kirjeldatud toimingud ei ole võimalikud osadel
plaatidel. Lugege täpsemalt plaadiga kaasasolevatelt
juhistelt.

Olenevalt plaadist võib see menüü ilmuda koheselt TV
ekraanile, kui te olete sisestanud plaadi.

Kasutage noole- või kaug-
juhtimispuldil, seejärel vajutage , et alustada
taasesitust.

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile
.

1.
SELECT/PROGRAM

2. numbriklahve (0-9)

3.

{Next} OK

4. {Start
OK

5.
{Exit} OK

numbriklahve (0-9)
OK

DISC
MENU

Ü

Ü

H

H

H

R

Märkus:

Et valida taasesituse toimingut või valikut

Menüüsse sisenemiseks või sealt
väljumiseks

H Et eemaldada lugu / peatükk program-
meerimismenüüst, siis valige lugu / peatükk ja
vajutage OK.

Plaadimenüü kasutamine
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MP3/WMA muusika ja JPEG piltide
taasesitamine samaaegselt

DivX plaatide taasesitamine

Te saate luua muusikalise taustaga slaidiesituse, kui
plaat sisaldab nii MP3/WMA muusika- kui ka JPEG
pildifaile.

Sisestage MP3/WMA plaat, mis sisaldab nii
muusikat kui ka pilte.

Valige lugu ning vajutage taasesitamise
alustamiseks .

Muusika taasesituse ajal kasutage nooleklahve,
et valida plaadimenüüst pildifail ja vajutage .

Pildifaile esitatakse üksteise järel kuni
kausta lõpuni.

Muusika jätkab mängimist ja korratakse, kui
jõutakse valitud albumi, playlisti või loo lõppu

Samaaegsest taasesitusest väljumiseks vajutage
, seejärel .

See DVD süsteem toetab DivX filmide taasesitamist,
mille olete kirjutanud arvutist CD-R/RW, DVD+R/+RW
plaadile (vaadake üldist seadistusmenüüd - DivX(R)
VOD kood).

Sisestage DivX plaat.

Kasutage nooleklahve, et navigeerida pealkirjale,
mida soovite taasesitada.

Vajutage , et alustada taasesitust.

Taasesituse ajal saate:

Kui mitmekeelsed subtiitrid on salvestatud DivX
plaadile, siis vajutage , et vahetada
taasesituse ajal subtiitrite keelt.

Kui DivX pealkirjal on erinevad audiolood, siis
saate te vajutada kaugjuhtimispuldil nuppu

, et vahetada audiostriimi.

Kasutada kaugjuhtimispuldi vasakut või paremat
nooleklahvi, et otsida kiiresti edasi ja tagasi
suunas.

Ainult DivX Ultra plaatide puhul: vajutage nuppu
, et vaadata videoinfot.

1.

2.
PLAY

3.
OK

4.
DISC MENU

1.

2.

3. OK

SUBTITLE

AUDIO

DISPLAY

]

P

Ü

Ü

H

H

H

H

Kasulikud nipid:
Toetatakse subtiitrite faile, mis lõpevad (.srt,
.smi, .ssa, .ass), kuid neid ei kuvata failide
navigatsioonimenüüs.
Subtiitrite failinime peab olema sama kui filmi
failinimi.
On võimalik kuvada ainult kuni 45 sümbolilisi
subtiitreid.

0

0

0
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Pildiplaadi taasesitamine
(slaidishow)

Enne alustamist…

Toetatavad failiformaadid:

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama
õige Video In sisendkanali. Vaadake "Õige vaatamis-
kanali valimine".

Sisestage pildiplaat (Kodak Picture CD, JPEG).
Kodaki plaadi puhul algab slaidiesitus.
JPEG plaadi puhul ilmub TV ekraanile

pildimenüü. Vajutage , et alustada slaidi-
esitust.

Fail peab lõppema '*.JPG' ja mitte '*.JPEG'.

Kuvatakse ainult JPEG-EXIF formaadis pilte, mis on
tüüpilised pea kõigile digitaalsetele kaameratele.
Liikuvate piltide, liikuvate JPEG-de ja teiste
formaatide või piltide, mis on muudes formaatides kui
JPEG, või heliga piltide taasesitamine ei ole võimalik.

Taasesituse ajal vajutage .
TV ekraanile ilmub 12 eelvaatega pilt.

Vajutage / , et kuvada teised pildid
eelmisel/järgmisel leheküljel.

Kasutage nooleklahve, et valida üks piltidest ja
vajutage , et alustada esitust.

Vajutage , et suunduda tagasi pildi
CD menüüsse.

Taasesituse ajal vajutage korduvalt , et
valida erinevaid suurendusfaktoreid:

Kasutage nooleklahve, et liikuda mööda
suurendatud pilti.

Taasesituse ajal kasutage nooleklahve, et pöörate
pilte TV ekraanil.

Nooleklahv üles: pildi horisontaalne
pööramine
Nooleklahv alla: pildi vertikaalne
pööramine
Vasak nooleklahv: pildi pööramine
vastupäeva
Parem nooleklahv: pildi pööramine
päripäeva

H

H

Ü

Ü

Ü

]

P

^ _

Kasulik nipp:
Sellel seadmel võib võtta aega, et kuvada
plaadisisu televiisori ekraanile, kuna ühel plaadil
on koos palju lugusid/pilte.

0

1.

2.

3.
OK

4. DISC MENU

1. ZOOM

2.

0

0

0

0

Eelvaate funktsioon

Piltide suurendamine

Piltide pööramine

PLAADI TOIMINGUD

Plaadiinformatsiooni ning tegevuse
kuvamine

Sisse ja välja zoomimine

Subtiitrite keele muutmine (ainult DVD-
del)

Kaameranurga vahetamine

Ekraanile kuvatakse plaadiinformatsioon (näiteks:
pealkirja või peatüki järjekorranumber, möödunud
taasesitusaeg, heli-, subtiitrite keel). Paljusid
operatsioone on võimalik sooritada ilma taasesita-
mist katkestamata.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile .
Televiisori ekraanile kuvatakse nimekiri

plaadiinformatsiooniga.

Informatsiooni vaatamiseks kasutage noole-
klahve üles ja alla ning sellele ligi pääsemiseks
vajutage klahvile .

Sisestage abil soovitud
järjekorranumber/aeg või tehke oma valik
klahvide ja abil.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Taasesitamine jätkub valitud kohast või

valitud pealkirjast/peatükist/palast.

See funktsioon võimaldab suurendada pilti TV
ekraanil ja liikuda mööda suurendatud pilti.

Taasesituse ajal vajutage korduvalt , et
valida erinevaid suurendusfaktoreid:

Taasesitus jätkub.

Kasutage nooleklahve, et liikuda mööda
suurendatud ekraanipilti.

Vajutage korduvalt , et suunduda tagasi
originaal suurusesse.

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on
mitu subtiitrite keelt. Te saate muuta DVD taasesituse
ajal vahetada esitatavat keelt.

Vajutage korduvalt nuppu , et valida
sobiv subtiitrite keel.

See valik on olemas ainult DVD plaatidel, mis
sisaldavad lõike filmituna mitme kaameranurga alt.
See võimaldab Teil vaadata pilti erinevate kaamera-
nurkade alt.

Kui on olemas erinevad kaameranurgad, siis tele-
viisori ekraanile ilmub kaamera ikoon, vajutage
nupule , et valida soovitud vaatamisnurk.

1. DISPLAY

2.

OK

3. numbriklahvide 0-9

4. OK

1. ZOOM

2.

3. ZOOM

SUBTITLE

ANGLE

Ü

Ü

Ü

^ _

H

H
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Filmimuusika keele muutmine

Viivitusaja seadistamine heliesituse jaoks

Taasesituse kontroll (ainult VCD plaatidel)

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on
mitu filmimuusika keelt. Te saate muuta DVD taas-
esituse ajal vahetada esitatavat keelt.

Vajutage korduvalt nuppu AUDIO, et valida
olemasolevate keelte vahel..

Vajutage korduvalt nuppu , et valida
plaadil pakutavate audiokanalite vahel (STEREO,
MONO LEFT, MONO RIGHT või MIX MONO).

See toiming võimaldab reguleerida heli viivitusaega,
kui video taasesitus on aeglasem kui audio väljund-
striim, mis avaldab huulte ja heli asünkroonsuses.
Ainuke viis huulte ja heli asünkroonsust korrigeerida
on seadistada heliesitusele vastav viivitus.

Vajutage .

Viie sekundi jooksul kasutage nuppe , et
seadistada audioväljundi viivitusaeg (0 kuni 150
ms).

Kui helitugevuse nuppe ei kasutata viie
sekundi jooksul, siis suundutakse tagasi tavali-
sele helitugevuse reguleerimise funktsioonile.

PBC taasesituse kontroll võimaldab Teil taasesitada
video cd-plaate interaktiivselt järgides ekraanil olevat
menüüd. Sellele funktsioonile pääseb ligi ka eelistuste
menüü.

Taasesituse ajal vajutage , et suunduda
tagasi plaadi pealkirja menüüsse või pea-
menüüsse.

Vajutage taasesituse ajal nupule , et
lülitada taasesituse kontroll sisse või välja.

H

H

H

H

Audiokanali vahetamine VCD-de puhul

VCD plaatidel taasesituse kontrolli (PBC)
toiminguga (ainult versioon 2.0)

AUDIO

1. AUDIO SYNC

2. VOL + -

TITLE

DISC MENU

Ü

O
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MP3/JPEG/Windows Media ™ Audio
plaatide taasesitamine
See mängija on võimeline esitama MP3, JPEG,
Windows Media ™ Audio, JPEG faile, mis on isiklikult
salvestatud CD-R(W) plaadile või kommerts CD-dele.

Enne alustamist…

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama
õige Video In sisendkanali. Vaadake "Õige
vaatamiskanali valimine ".

Sisestage plaat.
Plaadi lugemine võib võtta aega üle 30

sekundi kataloogi- ja failisüsteemi keerukuse
tõttu.

TV ekraanile ilmub plaadimenüü.

Kui plaadimenüü sisaldab erinevaid kaustu, siis
kasutage nooleklahve üles või alla, et valida
soovitud kaust ja kausta avamiseks vajutage .

Vajutage nooleklahve üles või alla, et valida
lugu/fail ja vajutage kinnitamiseks .

Taasesitus algab valitud failist ja kestab kuni
kausta lõpuni.

Taasesituse ajal võite:

Vajutada / , et valida muu lugu/fail
samast kaustast.

Vajutada / , et otsida kiiresti muusika-
lugu edasi- ja tagasisuunas.

Valida mõne muu kausta, siis peate te vajutama
nooleklahvi üles, et suunduda peamenüüsse.

Vajutada pidevalt , et ligi
pääseda erinevatele esitusreþiimidele.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage .1.

2.

OK

3.
OK

REPEAT/SHUFFLE

4.

Ü

Ü

Ü

H

H

H

H

^ _

^ _

P

Kasulikud nipid:
MP3/JPEG plaadi laadimisel kaustamenüü
vahelejätmiseks seadke MP3/JPEG NAV
seadistus eelistuste seadistusmenüüs valikule
{Without Menu }.
Multiseansilistel plaatidel taasesitatakse ainult
esimest seanssi.
MP3/WMA plaatide kuulamisel on normaalne
kogeda juhuslikke vahelejätmisi, kuna internetist
alla laetud digitaalne sisu on kehva selgusega.
Kui MP3/WMA loo nimes (ID3) või albumi nimes
on kasutusel eritähed, siis neid ei pruugita kuvata
ekraanil korralikult, kuna seade ei toeta neid tähti.

0

0

0

0
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